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القانون )النظام( اإلسرتشادي املوحد لتمكني األشخاص ذوي االعاقة 

يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املادة األوىل

 مصطلحات

التاليــة  القانــون )النظــام( تكــون للكلمــات والعبــارات  فــي تطبيــق أحــكام هــذا 
الــواردة فيــه، المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقتــِض ســياق النــص بغيــر ذلــك.

بــدول  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمكيــن  )نظــام(  قانــون  )النظــام(:  القانــون 
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

الدولة: أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس األعلى: المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلــس الــوزاري: وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء لمجلــس التعــاون لــدول 
العربيــة. الخليــج 

اللجنــة الوزاريــة: الــوزراء المعنيــون بالشــؤون والتنميــة االجتماعيــة بــدول مجلــس 
التعاون.

ــوزارة: الــوزارة المنــاط بهــا تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون )النظــام(. )تســمى وفقــًا  ال
للتســمية الوطنيــة(.

الوزيــر: الوزيــر المكلــف بالــوزارة المنــاط بهــا تنفيــذ أحــكام هــذا القانون)النظــام(. 
)يســمى وفقــًا للتســمية الوطنيــة(.

الجهــة المختصــة: كل جهــة حكوميــة أو غيــر حكوميــة، مكلفــة بتنفيــذ أي مــن 
أحــكام هــذا القانــون )النظــام(. 
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أو  كلــي  مــن قصــور  يعانــون  الذيــن  األشــخاص ذوي اإلعاقــة: األشــخاص 
جزئــي طويــل األجــل بدنــي أو ذهنــي أو حســي. تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف 
الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع 

األشــخاص األخريــن.
واإلعالميــة  والتربويــة  واالجتماعيــة  والنفســية  الطبيــة  اإلجــراءات  الوقايــة: 
والقانونيــة الهادفــة إلــى منــع حصــول اإلعاقــة أو الحــد منهــا، واكتشــافها المبكــر، 

والتقليــل مــن اآلثــار الســلبية المترتبــة عليهــا.
الرعايــة: الخدمــات والتدابيــر التــي تقــدم للشــخص ذوي اإلعاقــة، وفقــًا لنــوع 
إعاقتــه ودرجتهــا، لمســاعدته علــى تلبيــة احتياجاتــه، وتمكينــه مــن المشــاركة فــي 

المجتمــع.
التأهيــل: العمليــات والبرامــج الهادفــة إلــى تنميــة قــدرات الشــخص ذوي اإلعاقــة، 
علــى اختــالف أنواعهــا بمــا فيهــا الطبيــة وإعــادة التأهيــل واألجهــزة التعويضيــة، 
والتعليــم والتدريــب المهنــي، لتمكينــه مــن المشــاركة الكاملــة والفاعلــة فــي المجتمــع.
إعــادة التأهيــل: تمكيــن الشــخص الســتعادة القــدرة واإلمكانيــة للتكيــف مــن جديــد 

مــع المجتمــع بعــد إصابتــه بإعاقــة.
الدمــج: تمكيــن الشــخص ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة الكاملــة والفاعلــة فــي 

المجتمــع، دون تمييــز وعلــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص األخريــن.
التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة: أي تمييــز أو اســتبعاد أو تقييــد، علــى أســاس 
اإلعاقــة، غرضــه أو أثــره إضعــاف أو إحبــاط االعتــراف بكافــة حقــوق اإلنســان 

والحريــات األساســية كافــة، أو تمتعــه بهــا وممارســتها علــى قــدم 
المساواة مع األشخاص غير ذوي اإلعاقة، في الميادين السياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو أي ميــدان أخــر ويشــمل جميــع أشــكال التمييــز 

بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن الترتيبــات التيســيرية المعقولــة.
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التجهيزات المناســبة: المعدات واألدوات والوســائل المســاعدة، الالزمة لمواءمة 
البيئــة مكانــًا وظروفــًا لتمكيــن الشــخص ذوي اإلعاقــة مــن ممارســة حقوقــه علــى قــدم 

المســاواة مــع األشــخاص األخريــن.
التصميم العام: تصميم المباني والمنشــآت والمرافق العامة والمنشــآت الخاصة 
لإلســتخدام كذلــك المنتجــات والبرامــج والخدمــات بمــا يتالئــم اســتخدام األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.
فــي  المنصــوص عليهــا  الحقــوق والحريــات  األساســية:  الحقــوق والحريــات 

الدولــة. نظــام  دســتور/ 

املادة الثانية

 نطاق سريان القانون)النظام( من حيث األشخاص

تســري أحــكام هــذا القانــون )النظــام( علــى جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا 
ال يتعــارض مــع القوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا فــي الــدول.

املادة الثالثة

 الغرض من القانون )النظام(

يهدف هذا القانون )النظام( إلى تحقيق الغايات التالية:
تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي   -1
المجتمع، وممارســة حقوق اإلنســان والحريات األساســية، على قدم المســاواة 

مــع األشــخاص األخريــن.
أنواعــه ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس  بــكل  التمييــز  حظــر    -2

اإلعاقــة.
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وتوفيــر  وغيرهــم،  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  بيــن  الفــرص  تكافــؤ  تحقيــق    -3
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  لتمكيــن  الالزمــة  والتجهيــزات  التيســيرات 

احتــرام كرامــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة واســتقاللهم الذاتــي، بمــا فــي ذلــك    -4
بأنفســهم. تقريــر خياراتهــم  حريــة 

تعزيــز ثقافــة احتــرام الفــوارق وقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة كجــزء مــن    -5
الحيــاة  فــي مختلــف مناحــي  البشــرية، ودمجهــم  البشــري والطبيعــة  التنــوع 

االجتماعيــة.
6-  ضمــان تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بحقوقهــم فــي المجــال التعليمــي 

الحقــوق. مــن  وغيرهــا  والتأهيــل  والعمــل  واإلجتماعــي  والصحــي 

املادة الرابعة

 وسائل وأساليب حتقيق أهداف القانون)النظام(

تســعى الدولــة بالتعــاون مــع منظمــات / مؤسســات المجتمــع المدنــي وبمشــاركة 
أفــراد المجتمــع عمومــًا، إلــى تحقيــق أهــداف هــذا القانــون )النظــام( المبينــة فــي 
مادتــه الثالثــة، بغيــة تعزيــز إعمــال حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة دون أي تمييــز مــن أي نــوع علــى أســاس اإلعاقــة بشــتى الوســائل 

واألســاليب المالئمــة، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص:
اإلنســان  حقــوق  حمايــة  إلــى  الهادفــة  والبرامــج  السياســات  وتنفيــذ  إقــرار   -1

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  األساســية  والحريــات 
حظــر أي عمــل أو ممارســة مــن قبــل الســلطات أو المؤسســات العامــة أو    -2
الهيئــات أو الجماعــات أو األفــراد، تتعــارض علــى أي نحــو مــع الحقــوق 

األساســية. والحريــات 
إذكاء الوعــي فــي المجتمــع بأســره، وفــي إطــار األســرة بوجــه خــاص بشــأن    -3
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقوقهــم، بمــا يعــزز احتــرام هــؤالء األشــخاص 
ويصــون كرامتهــم ويحــد مــن أشــكال التمييــز والممارســات الســلبية ضدهــم.
توفير األموال الالزمة للصرف على مختلف الفعاليات واألنشطة التي ُتيسر    -4

تمتع األشــخاص ذوي اإلعاقة بالحقوق المقررة في هذا القانون)النظام(.  
تقــدم خدمــات  التــي  المتخصصــة،  والمراكــز  والمعاهــد  المؤسســات  إقامــة    -5
الرعاية والتأهيل لألشــخاص ذوي اإلعاقة لمســاعدتهم على التمتع بالحقوق 

التــي يقررهــا هــذا القانون)النظــام(، وممارســتها ممارســة فعليــة.
إتخاذ التدابير الالزمة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من تلبية إحتياجاتهم    -6

والمســاهمة الفاعلــة فــي المجتمــع.
تدريــب االختصاصييــن والموظفيــن العامليــن مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة،    -7
لتحســين جــودة الخدمــات التــي تكفــل تمتعهــم بالحقــوق المقــررة فــي هــذا 

القانون)النظــام(.
المصممــة  والمرافــق  والخدمــات  الســلع  علــى  والدراســات  البحــوث  إجــراء    -8
تصميمًا عامًا والتقنيات والمعلومات الحديثة واالتصال، والوسائل واألجهزة 
المســاعدة علــى التنقــل، والتقنيــات المعينــة، لتطويرهــا علــى نحــو متواصــل 

لمالءمــة احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
والخدمــات  الســلع  علــى  الحصــول  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمكيــن    -9
والتقنيــات والمعلومــات الحديثــة واالتصــال، والوســائل واألجهــزة المســاعدة 
علــى التنقــل، والتقنيــات المعينــة بأســعار مالئمــة لقدراتهــم الماليــة واعفاؤهــم 
مــن الرســوم والضرائــب، وفقــاً للقوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا فــي الدولــة.
10- وضــع معاييــر ومبــادئ توجيهيــة لتمكيــن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
بوســائل  باالســتعانة  للجمهــور،  المتاحــة  العامــة  والخدمــات  المرافــق  إلــى 

الداللــة التقنيــة والمســاعدة البشــرية.
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املادة اخلامسة

 متتع الشخص ذوي اإلعاقة باحلقوق واحلريات األساسية

لألشخاص ذوي اإلعاقة، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات األساسية 
التــي تقرهــا األنظمــة األساســية والقوانيــن النافــذة فــي الدولــة دون تمييــز، وعلــى قــدم 
المســاواة مــع األشــخاص األخريــن، وذلــك بمراعــاة مــا توجبــه حالــة اإلعاقــة بحســب 

طبيعتهــا ودرجتهــا مــن اســتثناءات.

املادة السادسة

 األهلية القانونية للشخص ذي اإلعاقة

فــي  الطبيعــي  للشــخص  المقــررة  الحقــوق  كامــل  اإلعاقــة  ذي  للشــخص    -1
القانون)النظــام(، ويعامــل علــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص األخريــن فــي 
االئتمــان  علــى  والحصــول  الماليــة،  شــؤونه  وإدارة  والميــراث  التملــك  حــق 

كافــة. القانونيــة  التصرفــات  وإجــراء  المصرفــي 
2-  للشــخص ذي اإلعاقــة أهليــة وجــوب كاملــة تؤهلــه لكســب الحقــوق، ولــه 
كذلــك أهليــة أداء كاملــة تؤهلــه إلجــراء التصرفــات القانونيــة مــا لــم تمنعــه 

ذلــك. مــن  إعاقتــه 
إذا ترتــب علــى اإلعاقــة قصــور فــي قــدرة الشــخص ذي اإلعاقــة علــى إجــراء    -3
التصرفــات القانونيــة بذاتــه، تعيــن المحكمــة المختصــة مســاعدًا لــه لمعاونتــه 
فــي ذلــك، وال يعتبــر التصــرف القانونــي للشــخص ذي اإلعاقــة صحيحــًا اذا 
تــم بعــد صــدور قــرار المحكمــة بتعييــن المســاعد إال إذا أبــرم بمعونــة مباشــرة 

مــن المســاعد.
4-  تعيــن المحكمــة المختصــة قيمــًا علــى الشــخص غيــر ذوي األهليــة القانونيــة 

ينــوب عنــه فــي إجــراء التصرفــات القانونيــة.
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املادة السابعة

 حق الشخص ذي اإلعاقة يف التأهيل

للشــخص ذي اإلعاقة الحق في الحصول على خدمات التأهيل على اختالف 
أنواعهــا ، لغــرض تمكينــه مــن بلــوغ أقصــى قــدر مــن االســتقاللية واالعتمــاد علــى 
الــذات، واالرتقــاء بإمكاناتــه البدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة والمهنيــة علــى الوجــه 

الــذي يكفــل مشــاركته الفاعلــة فــي المجتمــع.

املادة الثامنة

حق الشخص ذي اإلعاقة يف التعلم

للشــخص ذي اإلعاقــة الحــق فــي التعلــم مــدى الحيــاة، فــي مختلــف أنــواع   -1 
ومســارات التعليــم وجميــع مســتوياته، علــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص 
األخريــن، ويحظــر حرمــان الشــخص ذي اإلعاقــة مــن حقــه فــي التعلــم بســبب 

اإلعاقــة، مــع توفيــر البيئــة المناســبة لهــم.
تلتــزم الدولــة بتمكيــن الشــخص ذي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى التعليــم    -2

األخريــن. باألشــخاص  أســوة  والمجانــي،  اإللزامــي 

املادة التاسعة

 حق الشخص ذي اإلعاقة يف الرعاية الصحية

الخدمــات  علــى  الحصــول  وفــي  الصحيــة  الرعايــة  فــي  الحــق  للشــخص ذي 
الخاصــة بهــا المقــررة لجميــع األشــخاص، ولــه الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات 
المختصــة  والجهــات  الدولــة  وتلتــزم  إعاقتــه،  تقتضيهــا  التــي  الصحيــة  الرعايــة 
األخــرى، بتقديــم هــذه الخدمــات إلــى الشــخص ذي اإلعاقــة، وتقــدم الرعايــة الصحيــة 
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والعــالج الطبــي للشــخص ذي اإلعاقــة علــى أســاس اختيــاره الحــر وبمــا يحفــظ 
كرامتــه واســتقالله الذاتــي.

املادة العاشرة

 حق الشخص ذي اإلعاقة يف العمل

1-  للشــخص ذي اإلعاقــة الحــق فــي العمــل علــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص 
الشــخص ذي اإلعاقــة هــذا  )النظــام( ممارســة  القانــون  األخريــن، ويكفــل 
تتوفــر  بيئــة عمــل  فــي  بشــروط عادلــة وظــروف مأمونــة وصحيــة  الحــق 
فيهــا التجهيــزات المناســبة، فــي مختلــف قطاعــات العمــل الحكومــي والعــام 

والتعاونــي.  والخــاص 
2-  يحظــر التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة فــي شــروط االلتحــاق بالعمــل، والترقيــة 

فيــه والحقــوق الناشــئة عنــه.
للشــخص ذي اإلعاقــة الحــق فــي االنتفــاع علــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص    -3
غيــر ذي اإلعاقــة مــن خدمــات التشــغيل والتدريــب وإعــادة التدريــب والتوجيــه 
المهنــي، مــع مراعــاة تكييــف هــذه الخدمــات لتتــالءم مــع خصوصيــة حالــة 
الشخص ذي اإلعاقة، وتنظم بقرار من الوزير إجراءات استفادة األشخاص 

ذي اإلعاقــة مــن هــذه الخدمــات.
يعامــل الشــخص ذي اإلعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص األخريــن    -4
فــي االنتفــاع مــن اإلعانــات والقــروض الماليــة والتيســيرات التــي تقــدم لغــرض 

إقامــة المشــروعات الصغيــرة المــدرة للدخــل.
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املادة احلادية عشر

 حق الشخص ذي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافية والرتفيهية والرياضية

الثقافيــة واالســتفادة  الحيــاة  فــي  المشــاركة  فــي  الحــق  للشــخص ذي اإلعاقــة 
ــة والجهــات المختصــة كافــة  مــن أنشــطة الترفيــه والتســلية والرياضــة، وتتخــذ الدول
اإلجــراءات المقتضيــة لتمكيــن الشــخص ذي اإلعاقــة مــن ممارســة هــذه الحقــوق.

املادة الثانية عشر

حقوق الشخص ذي اإلعاقة يف تكوين أسرة واحلصول على مستوى معيشي الئق

للشــخص ذي اإلعاقــة ذكــرًا كان أم أنثــى الحــق فــي تكويــن األســرة، والحصــول 
علــى مســتوى معيشــة الئــق لــه وألســرته، وإبــرام عقــد الــزواج برضــاه الكامــل ودون 

إكــراه، وعلــى قــدم المســاواة مــع األشــخاص األخريــن.

املادة الثالثة عشر

تقــوم كل دولــة بإصــدار اللوائــح التنظيميــة والجزائيــة لتطبيــق احــكام هــذا القانــون 
)النظام(.

املادة الرابعة عشر

ال يعمــل بــأي نــص ورد فــي أي قانــون آخــر، يتعــارض مــع أي مــن أحــكام هــذا 
القانون)النظــام( إال إذا كان ذلــك النــص يقــرر للشــخص ذوي اإلعاقــة حقــًا، أو 

يوفــر لــه حمايــة أفضــل ممــا يقــرره النــص الــوارد فــي هــذا القانــون )النظــام( .
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املادة اخلامسة عشر

يدخل هذا القانون )النظام( حيز النفاذ بعد اعتماده من المجلس األعلى.


